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1. Опис навчальної дисципліни
Шифри та назви галузі знань,
код та назва напряму
Характеристика навчальної
Найменування показників
підготовки, спеціальності,
дисципліни
освітньо-кваліфікаційний
рівень
Кількість кредитів ЕСТS – 2
Цикл підготовки професійно0304 Право
Загальна кількість годин – 72
практична
6.030402 «Правоохоронна
Кількість тем - 2
Навчальний курс _2__
діяльність»
Семестр __4_
Бакалавр
Види контролю: залік
Розподіл навчальної
дисципліни за видами занять:
(заочна форма навчання)
Лекції
– 4;
Лабораторні заняття – 4;
Самостійна робота – 64;
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою викладання навчальної дисципліни «Інформаційне право та інформаційне
забезпечення поліції» є формування знань, умінь та навичок з галузі інформаційного права та
інформаційного забезпечення діяльності поліції; удосконалення навичок професійної роботи з
комп’ютерними

програмами,

комп'ютерними

мережами

та

електронними

документами;

напрямами використання інформаційних технологій у практиці боротьби із злочинністю.
Основними завданнями вивчення дисципліни «Інформаційне право та інформаційне
забезпечення поліції» є
вивчення питань щодо положень та перспектив розвитку інформаційного права України;
опанування сутністю новітніх інформаційних технологій, які використовуються в діяльності
поліції;
удосконалення практичних навичок щодо використання нових цифрових пристроїв та
комп’ютерних програм в діяльності правоохоронця.
1.3. Згідно з вимогами освітньої програми слухачі повинні
знати:
основні нормативні документи, які регламентують інформаційні відносини в Україні;
інформаційне забезпечення діяльності поліції;
класифікацію програмного забезпечення;
функціональні можливості основних видів програмного забезпечення;
вміти:
використовувати програмне забезпечення для зняття, зберігання та аналізу інформації;
використовувати системне програмне забезпечення;
використовувати інформаційно-пошукові системи поліції;
здійснювати пошук інформації за допомогою інформаційно-пошукових систем та в мережі
Інтернет.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 72 години / 2 кредити ECTS.

3. Програма навчальної дисципліни
Тема № 1. Інформаційне право в діяльності ПОЛІЦІЇ
Інформація, її властивості. Особливості кодування та

класифікації інформації. Інформаційні

процеси в поліції. Склад та необхідність використання засобів обчислювальної техніки та нових
інформаційних технологій в діяльності поліції. Проблеми та стратегія розвитку системи
інформаційного забезпечення поліції України. Особливості правового регулювання суспільних
відносин щодо цифрової інформації. Електронний документ, підпис та печатка.

5
Тема № 2. Інформаційне забезпечення діяльності поліції
Класифікація системного программного забезпечення та його характеристики. Класифікація
прикладного программного забезпечення та його характеристики.
Основні прийоми роботи в ОС Windows. Характеристика ОС Windows. Програмні засоби для
роботи з текстами. Класифікація текстових редакторів. Призначення та загальна характеристика
редактора документiв MS WORD. Створення власних шаблонів документів у MS WORD.
Використання шрифтів та стилів у MS WORD. Способи форматування документу у MS WORD.
Способи створення таблиць та списків у MS WORD. Робота з фрагментами тексту документу у MS
WORD.Створення

службових

документів.

Створення

шаблонів

юридичних

документів.

Фрмування вмінь при виконанні базових операцій з електронними таблицями в MS Excel.
Розв’язування аналітичних задач засобами табличних процесорів. Використання
процесора

в

інформаційно-аналітичній

діяльності

поліції.

Розв’язування

табличного

задачі

аналізу

злочинності. Розв’язування задачі прогнозування злочинності. Побудова діаграм та графіків за
даними електронної таблиці. Розв’язування практичних задач аналізу та прогнозування за
індивідуальними завданнями. Основні поняття, класифікація та приклади використання
комп'ютерних мереж в практичній діяльності співробітника поліції. Особливості побудови,
адресації та ідентифікації в мережі Internet. Поняття інформаційної безпеки у комп'ютерних
мережах. Забезпечення інформаційної безпеки у правоохоронній діяльності.
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4. Структура навчальної дисципліни
4.1.1. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами
(заочна форма навчання)

1.
2.

Всього за семестр № 4:

72

4

32

1-16

4

32

1-16

4

64

Вид контролю

Література, сторінки

Самостійна робота

Лабораторні заняття

Семестр № 2
Тема № 1. Інформаційне
4
право в діяльності поліції
Тема № 2. Інформаційне
забезпечення
діяльності
поліції

Практичні заняття

Всього

п/п

Кількість годин відведених на
вивчення навчальної
дисципліни
з них:
Семінарські заняття

Номер та назва навчальної
теми

лекції

№

Контроль
на робота
(виконуєт
ься під
час
аудиторн
их занять)

Залік

4.1.2. Завдання на самостійну роботу
Завдання, що виносяться на самостійну роботу слухача
Тема № 1. Інформаційне право в діяльності поліції

Література:

1-22,
Інформатизація та комп’ютеризація суспільства
Інформаційне право та його місце в системі права і
ресурси Internet
законодавства України.
Міжнародні стандарти в інформаційно-правовій сфері
Інформація як правова категорія
Права особи у інформаційно-правовій сфері
Інформаційні правовідносини
Правове регулювання доступу до публічної інформації
Інформація з обмеженим доступом.
Правовий захист інформації про особу. Захист персональних
даних.
Правове регулювання діяльності засобів масової інформації
Доступ до окремих видів інформації
Особливості
правового
регулювання
окремих
видів
інформаційних ресурсів та інформаційних систем.
Публічна адміністрація в умовах інформаційного суспільства.
Правове регулювання інформаційної безпеки держави
Процедури і механізми захисту права особи на інформацію.
Юридична відповідальність за порушення законодавства про
інформацію.
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Тема № 2. Інформаційне забезпечення діяльності поліції
Основні прийоми роботи з браузером MS Internet Explorer
Основні прийоми роботи з комп'ютерною правовою системою
ЛІГА:ЗАКОН
Пошук документа в комп'ютерній правовій системій ЛІГА:ЗАКОН
Обов'язкові розділи вікна пошук
Контекстний пошук
Логічні умови під час пошуку у комп'ютерній правовій системі
ЛІГА:ЗАКОН
Зміна параметрів шрифтів
у
комп'ютерній правовій системі
ЛІГА:ЗАКОН
Збереження створеного в ЛІГА:ЗАКОН документу у файлі на диску
Призначення та функції систем управління базами даних
Основні поняття баз даних
Класифікація баз даних
Інформаційно-пошукові системи та їх використання в діяльності
ПОЛІЦІЇ
Порядок пошуку документів за допомогою інформаційно-пошукових
систем

5. Індивідуальні навчально-дослідні завдання
5.1.1. Теми рефератів
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Інформаційне право та його місце в системі права і законодавства України.
Міжнародні стандарти в інформаційно-правовій сфері
Інформація як правова категорія
Права особи у інформаційно-правовій сфері
Інформаційні правовідносини
Правове регулювання доступу до публічної інформації
Інформація з обмеженим доступом.
Правовий захист інформації про особу. Захист персональних даних.
Правове регулювання діяльності засобів масової інформації
Доступ до окремих видів інформації
Особливості правового регулювання окремих видів інформаційних ресурсів та інформаційних систем.
Публічна адміністрація в умовах інформаційного суспільства.
Правове регулювання інформаційної безпеки держави
Процедури і механізми захисту права особи на інформацію. Юридична відповідальність за порушення
законодавства про інформацію.
Поняття про апаратне та програмне забезпечення комп'ютера, їх взаємодію.
Призначення та класифікація програмного забезпечення .
Класифікація сучасних операційних систем.
Використання текстового процесора WORD в правозастосовчій діяльності.
Використання табличного процесора MS Excel в правозастосовчій діяльності.
Основні поняття баз даних та їх використання в правозастосовчій діяльності.
Інформаційно-пошукові системи та їх використання в правозастосовчій діяльності.
Геоінформаційні системи та їх використання в правозастосовчій діяльності.
Класифікація комп'ютерних вірусів та антивірусні програми.
Комп’ютерні мережи та їх використання в правозастосовчій діяльності.
Організаційні і технологічні засади комп’ютерних мереж.
Введення в Інтернет: структура, сервіси, протоколи.
Адресація в Інтернет та засоби пошуку за адресою.
Сучасні мережеві комунікаційні засоби (пристрої).
Системи телефонного (Viber),текстового (ICQ) та аудіо-відео (Skype) спілкування в режимі online.
Створення сайтів автоматичним способом.
Основні служби Інтернет, їх призначення, основні особливості.
Електронна пошта (e-Mail) та їх використання в правозастосовчій діяльності. Автоматична розсилка
(MailList).
Підключення до Інтернету. Фізичне підключення.
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34. Особливості роботи в Інтернет за допомогою планшетів та мобільних телефонів. Поняття WAP (Wireless
Application Protocol).
35. Безпека в Інтернет.

5.1.2. Теми наукових робіт (розрахунково-графічних завдань)
Розрахунково-графічні завдання з дисципліни «Інформаційне право та інформаційне
забезпечення ПОЛІЦІЇ» виконуються за індивідуальними завданнями. Зміст,
варіанти завдань та методика виконання роботи викладені в окремих методичних
вказівках.
6. Методи навчання
За темами навчальної дисципліни передбачається використання таких методів
навчання:
викладання матеріалу під час лекційних занять з використанням проблемнодіалогічних методів (лекція-бесіда, евристична бесіда);
формування професійних вмінь і навичок використання інформаційних
технологій під час лабораторних занять;
формування навичок використання інформаційних технологій для пошуку та
аналізу інформації під час самостійної роботи.
7.Методи контролю
Питання, що виносяться на залік
1. Інформатизація та комп’ютеризація суспільства
2. Інформаційне право та його місце в системі права і законодавства України.
3. Міжнародні стандарти в інформаційно-правовій сфері
4. Інформація як правова категорія
5. Права особи у інформаційно-правовій сфері
6. Інформаційні правовідносини
7. Правове регулювання доступу до публічної інформації
8. Інформація з обмеженим доступом.
9. Правовий захист інформації про особу. Захист персональних даних.
10. Правове регулювання діяльності засобів масової інформації
11. Доступ до окремих видів інформації
12. Особливості правового регулювання окремих видів інформаційних ресурсів та
інформаційних систем.
13. Публічна адміністрація в умовах інформаційного суспільства.
14. Правове регулювання інформаційної безпеки держави
15. Процедури і механізми захисту права особи на інформацію. Юридична відповідальність за
порушення законодавства про інформацію.
16. Сучасні засоби зберігання, обробки та передавання інформації.
17. Поняття про носії та накопичувачі інформації.
18. Поняття про апаратне та програмне забезпечення та їх взаємодію.
19. Поняття про логічну структуру комп’ютерного пристрою.
20. Поняття про конфігурацію комп’ютера.
21. Принцип програмного управління.
22. Призначення та класифікація програмного забезпечення.
23. Поняття про операційну систему комп’ютера.
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24. Класифікація сучасних операційних систем.
25. Багатозадачні операційні системи та віконний інтерфейс.
26. Створення власних шаблонів документів у WORD.
27. Табличний процесор MS Excel. Загальна характеристика та робота з меню.
28. Табличний процесор MS Excel. Правила створення формул в табличних документах.
29. Табличний процесор MS Excel. Абсолютна адресація в формулах табличного документу
30. Табличний процесор MS Excel. Відносна адресація в формулах табличного документу
31. Табличний процесор MS Excel. Побудова діаграми за таблицею
32. Основні прийоми роботи з браузером MS Internet Explorer
33. Основні поняття баз даних
34. Інформаційно-пошукові системи
35. Геоінформаційні системи
36. Антивірусні програми

8. Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти
з навчальної дисципліни
Контрольні заходи включають у себе поточний та підсумковий контроль.
Поточний контроль
До форм поточного контролю належить оцінювання:
рівня знань під час практичних занять;
якості виконання індивідуальної та самостійної роботи.
Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять і має за
мету перевірку засвоєння знань, умінь і навичок слухачем з навчальної дисципліни.
У ході поточного контролю проводиться систематичний вимір приросту знань,
їх корекція. Результати поточного контролю заносяться викладачем до журналів
обліку роботи академічної групи за національної системою оцінювання («відмінно»,
«добре», «задовільно», «незадовільно»).
Оцінки за самостійну та індивідуальну роботи виставляються в журнали обліку
роботи академічної групи окремою графою за національною системою оцінювання
(«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»). Результати цієї роботи
враховуються під час виставлення підсумкових оцінок.
При розрахунку успішності здобувачів вищої освіти в Університеті
враховуються такі види робіт: навчальні заняття (семінарські, практичні,
лабораторні тощо); самостійна та індивідуальна роботи (виконання домашніх
завдань, ведення конспектів першоджерел та робочих зошитів, виконання
розрахункових завдань, підготовка рефератів, наукових робіт, публікацій,
розроблення спеціальних технічних пристроїв і приладів, моделей, комп’ютерних
програм, виступи на наукових конференціях, семінарах та інше); контрольні роботи
(виконання тестів, контрольних робіт у вигляді, передбаченому в робочій програмі
навчальної дисципліни). Вони оцінюються за національною системою оцінювання
(«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»).
Результат
навчальних
занять
за
семестр
розраховується
як
середньоарифметичне значення з усіх виставлених оцінок під час навчальних занять
протягом семестру та виставляється викладачем в журналі обліку роботи
академічної групи окремою графою.
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Результат
самостійної
роботи
за
семестр
розраховується
як
середньоарифметичне значення з усіх виставлених оцінок з самостійної роботи,
отриманих протягом семестру та виставляється викладачем в журналі обліку роботи
академічної групи окремою графою.
Слухач, який отримав оцінку «незадовільно» за навчальні заняття або
самостійну роботу, зобов’язаний перескласти її.
Загальна кількість балів (оцінка), отримана здобувачем за семестр перед
підсумковим контролем, розраховується як середньоарифметичне значення з оцінок
за навчальні заняття та самостійну роботу, та для переводу до 100-бальної системи
помножується на коефіцієнт 10.
Загальна кількість балів
Результат
Результат
(перед
підсумковим =( навчальних
+ самостійної
контролем)
занять за семестр за семестр

роботи

) /
2

*10

Підсумковий контроль
Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання на
певному ступені вищої освіти або на окремих його завершених етапах.
Для обліку результатів підсумкового контролю використовується поточнонакопичувальна інформація, яка реєструються в журналах обліку роботи
академічної групи. Результати підсумкового контролю з дисциплін відображуються
у відомостях обліку успішності, навчальних картках слухачів, залікових
книжках. Присутність слухачів на проведенні підсумкового контролю (заліку,
екзамену) обов’язкова. Якщо слухач не з’явився на підсумковий контроль (залік,
екзамен), то науково-педагогічний працівник ставить у відомість обліку успішності
відмітку «не з’явився».
Підсумковий контроль (екзамен, залік) оцінюється за національною шкалою.
Для переводу результатів, набраних на підсумковому контролі (екзамені, заліку), з
національної системи оцінювання в 100-бальну вводиться коефіцієнт 10, таким
чином максимальна кількість балів на підсумковому контролі (екзамені, заліку), які
використовуються при розрахунку успішності курсантів (студентів, слухачів),
становить - 50
Підсумкові бали з навчальної дисципліни визначаються як сума балів,
отриманих здобувачем протягом семестру та балів, набраних на підсумковому
контролі (екзамені, заліку).
Підсумкові
навчальної
дисципліни

бали
=

Загальна
Кількість
кількість балів (перед
балів
+
підсумковим
підсумковим
контролем)
контролем

за

Слухач, який під час складання підсумкового контролю отримав оцінку
«незадовільно», складає підсумковий контроль (залік) повторно. Повторне
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складання підсумкового контролю (заліку) допускається не більше двох разів з
кожної навчальної дисципліни, у тому числі один раз – викладачеві, а другий –
комісії, що створюється навчально-науковими інститутами (факультетами).
Незадовільні оцінки виставляються тільки в відомостях обліку успішності.
Слухачам, які отримали не більше як дві незадовільні оцінки (нижче ніж 60 балів) з
навчальної дисципліни, можуть бути встановлені різні строки ліквідації академічної
заборгованості, але не пізніше як за день до фактичного початку навчальних занять
у наступному семестрі. Слухачі, які не ліквідували академічну заборгованість у
встановлений термін, відраховуються з Університету. Особи, які одержали більше
двох незадовільних оцінок (нижче ніж 60 балів) за підсумковими результатами
вивчення навчальних дисциплін з урахуванням підсумкового контролю,
відраховуються з Університету.
Критерії оцінювання результатів роботи здобувачів вищої освіти під час
поточного контролю (роботу на семінарських, практичних, лабораторних й інших
аудиторних заняттях, виконання самостійних навчальних та індивідуальних творчих
завдань) та підсумкового контролю.
Робота під час
Самостійна та
Підсумковий
навчальних
індивідуальна робота
контроль
занять
Отримати не менше 4
Підготувати індивідуальне
Отримати за
позитивних оцінок (денна
завдання (розрахунковопідсумковий
форма навчання)
графічне), підготувати
контроль не
Отримати не менше 1
конспект за темами
менше 30
позитивної оцінки (заочна
самостійної роботи.
балів
форма навчання)
Підсумковий контроль – залік.

Оцінка
в балах

Оцінка за
національною
шкалою

90 – 100

Відмінно
(“зараховано”)

82 – 89

Добре
(“зараховано”)

Оцінка

9. Шкала оцінювання: національна та ECTS
Оцінка за шкалою ECTS
Пояснення

„Відмінно” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, необхідні
практичні навички роботи з освоєним матеріалом сформовані, всі
А навчальні завдання, які передбачені програмою навчання, виконані в
повному обсязі, відмінна робота без помилок або з однією незначною
помилкою.
„Дуже добре” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, необхідні
практичні навички роботи з освоєним матеріалом в основному
сформовані, всі навчальні завдання, які передбачені програмою навчання,
B
виконані, якість виконання більшості з них оцінено числом балів,
близьким до максимального, робота з двома-трьома незначними
помилками.
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„Добре” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, практичні навички
роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, всі навчальні
завдання, які передбачені програмою навчання, виконані, якість
C виконання жодного з них не оцінено мінімальним числом балів, деякі
види завдань виконані з помилками, робота з декількома незначними
помилками або з однією–двома значними помилками.

75 – 81

68 –74

D
Задовільно
(“зараховано”)

60 – 67

E

35–59

FX
Незадовільно
(„не зараховано”)

1–34

F

„Задовільно” – теоретичний зміст курсу освоєний неповністю, але
прогалини не носять істотного характеру, необхідні практичні навички
роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, більшість
передбачених програмою навчання навчальних завдань виконано, деякі
з виконаних завдань містять помилки, робота з трьома значними
помилками.
„Достатньо” – теоретичний зміст курсу освоєний частково, деякі
практичні навички роботи не сформовані, частина передбачених
програмою навчання навчальних завдань не виконана, або якість
виконання деяких з них оцінено числом балів, близьким до
мінімального, робота, що задовольняє мінімуму критеріїв оцінки.
„Умовно незадовільно” – теоретичний зміст курсу освоєний частково,
необхідні практичні навички роботи не сформовані, більшість
передбачених програм навчання, навчальних завдань не виконано, або
якість їхнього виконання оцінено числом балів, близьким до
мінімального; при додатковій самостійній роботі над матеріалом курсу
можливе підвищення якості виконання навчальних завдань (з
можливістю повторного складання), робота, що потребує доробки
„Безумовно незадовільно” – теоретичний зміст курсу не освоєно,
необхідні практичні навички роботи не сформовані, всі виконані
навчальні завдання містять грубі помилки, додаткова самостійна
робота над матеріалом курсу не приведе до значимого підвищення
якості виконання навчальних завдань, робота, що потребує повної
переробки

10. Інформаційне та методичне забезпечення навчальної дисципліни
10.1. Методичне забезпечення
1.
Навчально-методичні матеріали до практичних занять з дисципліни «Інформаційне
право та інформаційне забезпечення ПОЛІЦІЇ».
2. Навчально-методичні матеріали до самостійної роботи з дисципліни «Інформаційне
право та інформаційне забезпечення ПОЛІЦІЇ».
3.
Тексти лекцій з дисципліни «Інформаційне право та інформаційне забезпечення
ПОЛІЦІЇ».

10.2. Рекомендована література
Базова
Нормативно-правові акти
1. Конституція України: Закон України від 25 грудня 1990 року // Відомості Верховної Ради
України. – 1996. – № 30. – ст. 141.
2. Про інформацію: Закон України від 2 жовтня 1992 року // Відомості Верховної Ради України.
– 1992. – № 48. – ст. 650.
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3. Закон України “Про Національну програму інформатизації” [Текст] // Відомості
Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 27-28, ст.181.
4. Закон України "Про електронні документи та електронний документообіг” [Текст] //
Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 36, ст.275.
5. Закон України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах"
[Текст] // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 31, ст.286.
6. Закон України "Про інформацію" [Текст] // Відомості Верховної Ради України (ВВР),
1992, N 48, ст.650.
7. Закон України “Про Концепцію Національної програми інформатизації” [Текст] //
Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 27-28, ст.182.
8. Указ Президента України „Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх
інформаційних технологій” [Текст]// Урядовий кур'єр 2005, N207 від 01.11.2005.
9. Про державну таємницю: Закон України від 21 жовтня 1994 року // Відомості Верховної Ради
України. – 1992. – № 16. – ст. 94.
10. Про науково–технічну інформацію: Закон України від 25 червня 1993 року // Відомості
Верховної Ради України. – 1993. – № 33. – ст. 345.
11. Про авторське право і суміжні права: Закон України від 23 грудня 1993 року // Відомості
Верховної Ради України. – 1994. – № 13. – ст. 65.
12. Про захист інформації в інформаційно–телекомунікаційних системах: Закон України від
05 липня 1994 року // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 31. – ст. 287.
13. Про захист персональних даних: Закон України від 01 червня 2010 року // Відомості
Верховної Ради України. – 2010. – № 34. – ст. 481.
Основна навчальна література
14. Сезонова І.К. Інформатика для правоохоронців / І.К.Сезонова //Харків: НікаНова, 2015.
– 182с.
15. Зацеркляний М. М. Інформаційні системи і технології в діяльності правоохоронних
органів / М. М.Зацеркляний, В.В. Наумов // Харків: Тимченкоб 2010.-382 с.
16. Саницький В.А. Система інформаційного забезпечення ПОЛІЦІЇ України: Навчальнопрактичний посібник / Саницький В.А., Карацюба А.М., Святобог В.В. За ред. Л.В.
Бородича // К.: РВВ МВС України. – 144 с.
17. Бірюков В.В. Теоретичні основи інформаційно-довідкового забезпечення розслідування
злочинів: Монографія / В.В. Бірюков // Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Є.О.Дідоренка, 2009.
– 664 с.
18. Бутузов В. М. Організаційно-правові та тактичні основи протидії злочинності у сфері
високих
інформаційних
технологій:
[навч.
посіб.]
/
В. М. Бутузов,
В. Д. Павлполіціїький, Л. П. Скалозуб та ін. за ред. Б. В. Романюка; Є. Д. Скулиша // К.:
2011. – 404 с.
19. Информатика. Базовый курс, 2-е издание / Под ред. С.В. Симоновича. – СПб.: Питер,
2005. – 640 с.
20. Кобзев, І.В., Магдаліна, І.В., Петров, К.Е., Танянський, С.С. Основи Internet-технологій
і WEB-програмування [Текст]: Навчально-методичний посібник/ І.В. Кобзев, І.В.
Магдаліна, К.Е. Петров, С.С. Танянський. – Харків: СПДФО Мосякін В. М., 2012. – 308
с.
Допоміжна
21. Сезонова І. К. Основи комп'ютерного дизайну / І.К. Сезонова, І.І. Ключник,
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